
  يدخل يف اآلية أو ال؟ قصدي يدخل يف اسم الدين أو ال يدخل ؟ : الشيخ

  يدخل: الطالب

  إذا ثبت يف ذمتك عشرة رياالت قيمة الكتاب الذي اشرتيت مين واضح؟ طيب . يدخل: الشيخ

اليت ذكرنا حممد ؟ يدخل يف اآلية  هل يدخل هذا يف اآلية الكرمية مبعىن أنه يكتب هذا الدين أو ال؟ الصورة

الكرمية؟ بعت عليك هذا الكتاب بعشرة دراهم وتفرقنا، أعطيته الكتاب وتفرقنا؛ وال استلمت؟ وال استلمت؛ هل 

  يدخل يف اآلية ؟

  : نعمالطالب

  نعم؛ كيف ؟ اقرأ اقرأ اآلية : الشيخ

  )) اكتبوه(( : الطالب

  )) املهم هذا يدخل يف اآلية أو ال؟  اكتبوه طيب (( : الشيخ 

  ال يدخل يف اآلية: الطالب

  إذا مثل هذا ال يكتب، مثل هذا ال يكتب ال جيب كتابته ألنه ليس إىل أجل. ال يدخل يف اآلية : الشيخ

  ما تقول يف السلم يا خالد ؟ هل يدخل يف هذه اآلية ؟ 

   يدخل يف اآلية ؟: الطالب

  نعم؛ توافقونه ؟ : الشيخ

  نعم، نعم.: طالبال

  السلم صورته يا أخ ؟  :الشيخ

  صاحب صنعة : يطلب من الطالب

  ب الصنع، ألن الصنع فيها خالفلصاحب النخل ما هو صاح :الشيخ

  حلول يشرتي من صاحب النخل: الطالب 

يعين يشرتي من صاحب النخل مثال مترا بعد سنة ذه الدراهم يعطيه الدراهم؛ يدخل يف هذه اآلية وإال  :الشيخ

  ال؟ 

  : نعم الطالب

يدخل يف هذه اآلية؟ توافقونه ؟ نعم؛ نعم يدخل يف هذه اآلية؛ ألنه دين إىل أجل مسمى؛ وهلذا قال ابن  :الشيخ

  عباس إن السلم داخل يف هذه اآلية الكرمية .



  ))؟ وليكتب )) يا وليد الالم يف قوله: (( العدلبوليكتب بينكم كاتب  قوله: ((

  الالم لألمر :الطالب

  الالم لألمر ما يصلح أن يكون للتعليل ؟  :الشيخ

  انعا لفظيا مينع أن يكون للتعليلال؛ ملاذا؟ نريد م : الطالب

  ...:الطالب

  ولو كانت للتعليل مل تسكن.أحسنت صح وألا هي أيضا سكنت بعد الواو  :الشيخ 

بعض العلماء من هذا أن الكاتب ينبغي أن يكون بني شاكر )) أخذ  وليكتب بينكم كاتب بالعدل قوله: ((

   املتعاملني، يعين وسطهم يف اجللوس

  بينية مكانيةالألن  : الطالب

)) إما  وليكتب بينكم يعين ((صح؛ وميكن أن يكون املراد بينية معنوية كذا؟ طيب  بينية مكانيةالألن   :الشيخ

  ع واملشرتي بينهما ارتباط .ئمعنوية ألن الواقع أن البا

  يف النحو؟ ات)) األخ اجلار وارور متعلق بأيش؟ أو ما عندك معلوم بالعدل قوله: ((

  )) يكتبمتعلق بـ(( : الطالب

)) ؟ توافقون على هذا؟ أي نعم يكتب إذا توافق ؟ توافقه؛ ما فيه احتمال أن يكون  يكتب متعلق بـ((   :الشيخ

ال؛ يصح؛ كاتب بالعدل يعين كاتب ذو  ؟ كاتب حال كونه أو موصوف بالعدلمتعلق مبحذوف صفة الكاتب 

مع يل عدل كذا؟ فيشمل أنه هو نفسه ذو عدل؛ ويشمل أيضا أنه يكتب بينهم بالعدل، الكتابة بالعدل ما مي

وال  يال فهد قوله: (( )) وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب أحدمها دون اآلخر.قوله تعاىل: ((

  )) ملاذا نكر مع أنه سبق ذكره؟ بكات يأب

  ليشمل أي كاتب: الطالب

أنه مسبوق بال الناهية وهي  ليشمل أي كاتب كان طيب.وهنا إشكال يف الفعل حيث كان مفتوحا مع :الشيخ 

  جتزم ؟ جمزوم ؟

  : جمزوم حبذف حرف العلة الطالب

  صح وأصل يأب وأصلها يأىب نعم . :الشيخ

  )) الكاف هنا ؟ للتشبيه أو للتعليل ؟ ما معناها على الوجهني ؟ كما علمه اهللا قوله: ((

  فليكتب كما علمه من صيغة الكتابة الشرعية: الطالب



  فليكتب كما علمه من صيغة الكتابة الشرعية حبيث تكون كتابته على حسب القواعد الشرعنعم  :الشيخ 

   الذي علمه الكتابةفليشكر اهللا  : الطالب

  وليكتب للناس وحيسن إليهم . فليشكر اهللا على هذه النعمة  :الشيخ

  على أن الكاف تأيت للتعليل؟ نريد مثاال على أن الكاف تأيت للتعليل ؟ هات شاهدايا خليل لو قال قائل: 

  ... : الطالب

  ال؛ ممكن يقول ما هو بصحيح؟  :الشيخ

  )) اذكروا اهللا كما علمكم((  : الطالب

  دايته .هل)) أي  واذكروه كما هداكم )) ؟ نعم (( اذكروا اهللا كما علمكم نعم؟ قوله تعاىل: ((  :الشيخ

لنا أو هل لكم أن تأتونا يا عبد الرمحن بدليل من كالم ابن مالك على أن الكاف تأيت للتعليل؟ ما حتفظ  هل

  ؟ عبد اهللا ؟  األلفية

  " شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى"  : الطالب

  أي قد يقصد؛ متام.  " شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى"   :الشيخ

)) ؟ ألن  وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا )) بعد قوله: (( ليكتبف طيب ما الفائدة من قوله: ((

  إذا يت عن شيء فأنت مأمور بفعل ضده ؟فاملعروف أن النهي ضده األمر أي 

  للتوكيد: الطالب 

  أيش ؟  :الشيخ

  التوكيد : الطالب

  ال سالمة :الشيخ

  للفورية :الطالب

)) قد مياطل الكاتب  وال يأب كاتب أن يكتبنعم فائدا أن الكتابة تكون للفورية؛ ألن قوله: ((   :الشيخ

))  فليكتب ويقول ائتوين غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة؛ فإذا كتب بعد سنة صح عليه أنه مل يأب؛ لكن ((

  يعين فورا .من الذي يتوىل اإلمالء يف كتابة الدين ؟

  احلقالذي عليه  :الطالب 

  ملاذا؟ ما احلكمة ؟ الذي عليه احلق  :الشيخ

  أوال اآلية متام ألن أمر اهللا :الطالب



  أحسنت أوال اآلية متام ألن أمر اهللا ورسوله حكمة  :الشيخ 

  ثانيا أن هذا ال يظلم :الطالب 

وقول املدعي على غريه غري مقبول؛ فلو أملى الذي له احلق لكان  يا ولد؛ألن قول املقر على نفسه مقبول :الشيخ

ميلي إقرارا، وإقرار اإلنسان على نفسه  ميلي دعوة وإال ال؟ وهو غري مقبول؛ لكن إذا أملى الذي عليه احلق فإنه

  مقبول؛ كذا؟ 

  )) ؟  وليملل )) ويش معىن (( ليمللو  طيب إذا اآلية الكرمية تقول: (( :الشيخ

  ملل يعين من امللل ؟ :الطالب

  ) فإن اهللا ال يمل حتى تملوا يف احلديث: (ملل يعين من امللل  :الشيخ 

  )) تأيت على لغتني: ميلي؛ وميلل ليملل لكن (( :الطالب

ال  رشيد (( ال يا)) ي وال يبخس منه شيئا يعين إذا ميلل مبعىن ميلي لغة ثانية فصيحة .قال اهللا تعاىل: (( :الشيخ 

  )) أيش معىن يبخس ؟ منهيبخس 

  ينقص   :الطالب

  ينقص :الشيخ

  منه؟  :الشيخ 

  من الدين :الطالب

   ي فتعم القليل والكثري؛ إذا هنا وقفنا أظن ؟ بعد ؟ه)) نكرة يف سياق الن شيئا وكلمة (( :الشيخ 

  )) ؟ استشهدوا )) حجاج ما معىن (( واستشهدوا شهيدين طيب قوله تعاىل: (( :الشيخ

  اطلبوا شاهدين :الطالب

اطلبوا شاهدين طيب؛ يعين االستشهاد طلب الشهادة .هل لك أن تأيت مبثال يدل على أن استفعل  :الشيخ 

  ؟ ابراهيم مبعىن طلب

  تقاتل  :الطالب

  ل ما هو تفاعل؛ أي نعم مبعىن طلبال يا أخي استفع :الشيخ 

  استشار :الطالب 

  نعم يا أخ ؟ :الشيخ 

  طلب املغفرةاستغفر يعين  :الطالب 



أحسنت؛ وقد تأيت السني والتاء للمبالغة ما هو للطلب مثل: استكرب؛ أيش؟ استغفر يعين طلب املغفرة  :الشيخ 

  استسقى : الطالب

))  فإن لم يكونا رجلين طلب السقيا أيه استكرب أي تكرب ما هو طلب الكرب. طيب يقول: ((استسقى  :الشيخ

    هذا الذي وقفنا عليه .

  )) فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قال اهللا عزوجل: ((

)) ولعل من املتوقع أن تكون العبارة: فإن مل يكون  فإن لم يكونا رجلين هنا تشاهدون يف اآلية الكرمية ((

)) مبعىن فإن مل يوجد؛ هكذا يتوقع اإلنسان أن تكون: فإن مل يكون  فإن لم يكونا رجلين رجالن؛ ألنه ((

    فإن لم يكونا أي فإن مل يوجد رجالن وليس األمر كذلك؛ وهلذا عدل عن هذا التعبري لقوله: (( رجالن،

))؛ وعليه فال يشرتط يف شهادة املرأة أن ال يوجد الرجل؛ وإمنا املعىن: فإن مل يكن الشاهدين، الشاهدان،  رجلين

الرجل واملرأتني؛ و الرجلني على املرأة  فإن مل يكن الشاهدان رجالن فرجل؛ وهذا يدل على التخيري مع ترجيح

لصار شهادة رجل واملرأتني، لصارت  ية الكرمية: فإن مل يكن رجالن فرجل وامرأتاناآلانتبهوا للفرق ! لو كان لفظ 

فإن  مل يوجد؛ لكن ملا قال: ((إن شهادة الرجل واملرأتني مشروطة بعدم وجود الرجلني؛ فإن مل يكن رجالن أي 

كن هذا فهذا؛ وهذا يدل على )) أي فإن مل يكن الشاهدان رجلني فرجل وامرأتان يعين إن مل ي نلم يكونا رجلي

فرجل  شهادة الرجل واملرأتني كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد ؛ ((تجوز شرط أن ال يوجد رجالن فب يسأنه ل

      حمذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجل وامرأتان؛ وقوله: أبتدامل)) الفاء هنا رابطة للجواب؛ ورجل خرب  وامرأتان

ممن ترضون من  ؛ لكن قال: ((ة)) الرجل يطلق على البالغ واملرأة تطلق كذلك على البالغ رجل وامرأتان ((

)) اجلار وارور متعلق مبحذوف صفة أي رجل وامرأتان كائنون ممن ترضون من الشهداء؛ واخلطاب يف  الشهداء

رأتان مرضيني عند الناس؛ ألنه قد يرضى شخص مل)) موجه لألمة؛ يعين حبيث يكون الرجل وا ترضون قوله: ((

رجل العند شخص وال يرضى عند الناس أو عند آخر؛ فالبد أن يكون هذان الشاهدان أو هؤالء الشهود 

رجال مرضيون  شهد عندي ن ممن عرف عند الناس أم مرضيون؛ قال بن عباس رضي اهللا عنهما: (اواملرأت

)؛ إذا  وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس

من  العربة بالرضا عند عموم الناس ال برضا املشهود له؛ ألن املشهود له قد يرضى من ليس مبرضي؛ وقوله: ((

لة؛ ألن االسم املوصول من باب املبهمات، من )) من هذه بيان؛ بيان ألي شيء؟ بيان ملن املوصو  الشهداء

باب املبهمات؛ فإذا قلت: يعجبين من كان ذكيا، هذا مبهم؛ فإذا قلت: يعجبين من كان ذكيا من الطالب؛ 

   هي كلمة: من؛ اليت هو اسم املوصول. ه" بيانية واملبهم الذي بينت من )) " من الشهداء صار مبينا؛ فقوله: ((



إن تضل  )) أوال القراءات يف هذه؛ فيها قراءتان: (( إحداهما فتذكر إحداهما األخرىأن تضل  قال: ((

" شرطية؛  إن "تكون )) وعلى هذه القراءة إحداهما األخرى إن تضل إحداهما فتذكرُ  ))؛ (( إحداهما فتذكرُ 

أن  )) (( األخرىأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما  قراءة الثانية: ((ال؛ )) جواب الشرط فتذكر ومجلة: ((

))؛  إحداهما األخرى كرَ أن تضل إحداهما فتذْ  قراءة الثالثة: ((ال)) و  تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى

   فالقراءة إذا ثالثة .

)) منصوبة بأن املصدرية؛  تضل و(( ية)) هذه مصدر  أن ((  )) أن تضل نأخذ القراءة اليت يف املصحف ((

)) أي  يبين اهللا لكم أن تضلواواختلف املعربون يف مثل هذا الرتكيب وهو كثري يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل: (( 

))؛ فقال بعض املعربني إا على تقدير مفعول من أجله؛  أن تضل إحداهما كراهة أن تضلوا؛ وهنا قال: ((

شية أن تضلوا؛ وقال آخرون: بل هي على حذف ال النافية والم التعليل وأن والتقدير: كراهة أن تضلوا، أو خ

الوجهني فمعىن اآلية الكرمية: أن اهللا أوجب من التقدير: لئال تضل إحدامها؛ فتذكر إحدامها األخرى؛ وعلى كل 

دامها امها ذكرت إحأن يكون الشاهد امرأتني بدل رجل، أن تكون امرأتني بدل رجل من أجل إذا ضلت إحد

 تذكر؟ الذاكرة؛ واألخرى الضالة الناسية مذكرة؛ وذلك ألن النساء أقل حفظا من الرجال، وأقل يتاألخرى؛ من ال

رأتني تعادل شهادة رجل؛ وثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملذكاء وفطنة؛ فلهذا كانت شهادة ا

) فقلن: ما  هب للب الرجل الحازم من إحداكنما رأيت من ناقصات عقل ودين أذ وقال: (خطب النساء 

فتذكر  نقصان عقلنا؟ قال: أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتني وهذا يدل على نقص عقلها ؛ وقوله: ((

)) من التذكري وهو تنبيه اإلنسان الناسي على ما نسي؛ والغريب يف التفسري وهو حقيقة من  إحداهما األخرى

)) أي  فتذكر )) معناها: جتعلها مبنزلة الذكر؛ السيما على قراءة: (( فتذكر ل: ((غرائب التفسري أن بعضهم قا

كالذكر وهذا غريب؛ ألنه ال يستقيم مع )) أي تكون املرأتان   تذكر إحداهما األخرى جتعلها مبنزلة الذكر؛ ((

تنبيه اإلنسان على نسيانه؛ نسيان هو التذكري؛ أي مبعىن ال)) فالذي يقابل الضالل  أن تضل إحداهما قوله: ((

  هذا الذي يقابله.

)) فيه من البالغة إظهار يف موضع اإلضمار؛ كيف ذلك ؟  أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما وهنا قال: ((

)) ألن النسيان قد يكون متفاوتا تنسى هذه  فتذكر إحداهما األخرى ألنه مل يقل: فتذكرها األخرى؛ قال: ((

فتذكر إحداهما  فهذه تذكر هذه مبا نسيت وهذه تذكر هذه مبا نسيت؛ فلهذا قال: (( مجلة وتنسى األخرى مجلة

)) لئال  يكون املعىن قاصرا على واحدة هي الناسية واألخرى مذكرة فنقول قد يكون النسيان من املرأتني  األخرى

   )) . فتذكر إحداهما األخرى مجيعا؛ والتذكري كذلك منهما مجيعا ولذلك قال: ((



وال  )) وهنا قال: (( وال يأب كاتب )) هناك قال: (( وال يأب الشهداء إذا ما دعوا قال اهللا عزوجل: ((مث 

)) يف  ال يأب)) كما قلنا يف إعراب (( ال يأب )) ونقول يف إعراب (( يأب ))؛ شهداء فاعل (( يأب الشهداء

  الكاتب.

  " هذه زائدة؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه : ما )) " إذا ما دعوا وقوله: ((

  " يا طالبا خذ فائدة        ما بعد إذا زائدة"                          

  يال يا فهد خذ الفائدة ؟ عد علينا بيت ؟

  " يا طالبا خذ فائدة        ما بعد إذا زائدة"  :الطالب

 مذكورة ين ما ؛  فإن ما  هلما عشرة معانما بعد إذا زائدة؛ ونريد أن نذكر مع أن نذكر مبعا متام ؛ معىن: الشيخ

  ؟ ال ببيت انيعلالثة أربعة مخسة ستة نعم؟ طيب أيضا يف بيت ما شاء اهللا من واحد اثنني ث

                                      "  عشر  إذا رمـت  عدها     فحافظ على بيت سليم من الشعر ما محامل " "   :الطالب

  "ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها      بكف  ونفي زيد  تعظيم  مصدر

  صح؟ طيب أعيده ؟ نعم: الشيخ

          محامل " ما " عشر إذا رمت عدها    فحافظ على بيت سليم من الشعر                        "  

  " ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها   بكف ونفي  زيد  تعظيم  مصدر

، لنكرها نكرة موصوفة أو واصفة أحيانا، بكف  ةستفهم، شرط، الوصل، فاعجب تعجبي ؟ عشرة:هؤالءكم 

)) ، مصدر مصدرية؛ هذه معاين ما  الحاقة ما الحاقة تعظيمية مثل: ((تعظيم كافة، ونفي نافية، زيد زائدة، 

  العشرة .

هذه من الزائدة ولكن جيب أن نعلم أنه ليس يف القرآن شيء زائد مبعىن أنه ال معىن له؛ بل زائد إعرابا، زائد معىن 

    الستقام الكالم بدونه.يف االعراب زيد يف املعىن لو حذف ي؛ يعين هو 

ا ما دعوا لألداء أو إذا )) هل املراد إذ وال يأب الشهداء إذا ما دعوالو قيل: إذا دعوا؛ صح؟ طيب؛ وقوله: ((  

  ما دعوا للتحمل ؟ نعم؟ يشمل؛ أما كونه لألداء فال إشكال فيه؛ ألن املتحمل شهيد؛ يقال: يا شاهد تعال 

شكال كيف يوصف من مل يتحمل بأنه شهيد؟ ألنه إىل اآلن مل يكن شاهدا؛ إذا قلنا إنه يشمل اإلشهد؛ لكن ا

ألنه حىت اآلن مل يكن شهيدا؛ فاجلواب: أن هذا باعتبار ما سيكون  التحمل واألداء ففيه إشكال بنسبة للتحمل

)) واضح أنه ال يأب الشهداء إذا طلب للشهادة؛ يعين فلو دعوت رجال لغري  ال يأب الشهداء ؛ وأيضا ((



وا وهذا هو النكتة يف أنه مل يقل: وال يأب الرجل أو الرجال إذا ما دع الشهادة وهو صاحل للشهادة فله أن يأىب

  أن يشهدوا . واللشهادة؛ بل قال: والشهداء يعين الذين طلب منهم أن يكونوا شهداء ال يأب

)) من يدعوهم ؟ الغالب الذي يدعوهم من له احلق، هذا الغالب؛ وقد  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وقوله: ((

يبيت ليلتين له ما حق امرئ مسلم  يدعوهم من عليه احلق لئال يضيع احلق وهذا كقوله صلى اهللا عليه وسلم: (

) قد يكون الذي عليه احلق هو الذي يدعوا الشهداء  شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوب عنده

   ليشهدوا باحلق الذي عليه فتربأ ذمته .

لضمري يعود إىل )) أي ال متلوا؛ ا مواأال تس )) اهللا اكرب ـ (( موا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلهأوال تس ((

)) فكل دين مؤجل فإنه جيب أن يكتب؛  صغيرا أو كبيرا إلى أجله )) (( إلى أجله الدين املستفاد لقوله: ((

اليوم الواحد عشرين يف ال متل حىت لو فرض أن الرجل يعامل  م أن تكتبهأجل نقول لصاحبه ال تسوكل دين مؤ 

يف يوم واحد أو عشرين كتب قدر أيقول واهللا هذا كثري عشرين أم ال أا مؤجال فإنه يكتبه، يكتبه ال يسرجال دين

))؛ كم الصغري  أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله مواأال تس ضحوة واحدة؛ نقول: إن ربك يقول: ((

يساوي؟ أقل ما يطلق عليه دين يعين  واحد مثال، نصف  أقل؛ طيب كبريا ؟ أيه هذا أيضا يرجع للعرف يف 

؛ اآلن صغرية يعين مخسمائة  ميكن تعترب كبرية؟ أو صغرية؟ متوسطة؟ طيب هري ضى مخسون رياال تعترب كبزمن م

)) يكتب  إلى أجله )) يعين أو متوسطا ؟ أليس كذلك؟ وقوله: (( صغيرا أو كبيرا على كل حال اهللا يقول: ((

  عني معلوم لطرفني.مأجل مسمى ، يكتب إىل األجل وحيدد مبا سبق إىل األجل ما يقال دين مؤجل فقط

مة آلكتابة الدين املؤجل وللنهي عن الس )) شف تعليل هلذه األحكام ذلكم أقسط عند اهللا قال اهللا تعاىل: (( 

)) ثالثة؛  وأدنى أن ال ترتابوا )) اثنني؛ (( وأقوم للشهادة )) هذه واحدة (( ذلكم أقسط عند اهللا علل ((

بعلة احلكم هذه ما وجدت حكما يعلل بثالث علل منصوص عليها؛ واحبثوا إن شئتم؛ صحيح يعلل  يتوإىل ساع

أو بعلتني لكن ثالث علل جمموعة هذا حىت اآلن ما رأيت؛ وال أستطيع أن أنفيه ألن النفي صعب لكن ما رأيته؛ 

املعامالت املالية  ن القرآن مل يستوفأبوهو يدل على عناية اهللا سبحانه وتعاىل باملعامالت املالية خالفا ملن زعم 

وزعم أن القرآن إمنا شرائعه يف العبادة واألحوال الشخصية كاألنكحة واملواريث وشبهها؛ أما املعامالت فهي فإا 

إىل الناس ـ والعياذ باهللا ـ وسيأيت إن شاء اهللا بيان حكم من اعتقد هذا االعتقاد وأنه حمجوج بالكتاب والسنة 

  سلمني .وبإمجاع امل



)) مبعىن أعدل، أقسط مبعىن  أقسط )) (( أقسط عند اهللا )) طيب (( وأدنى أن ال ترتابوا طيب يقول: (( 

أعدل؛ مأخوذ من أين؟ من اإلقساط ليس من القسط ألن القسط مبعىن اجلور؛ واإلقساط مبعىن العدل؛ وهلذا لو 

  سئلت: هل أنت قاسط أو مقسط ؟ 

  مقسط: الطالب

يعين بأي شيء ظلمت وبأي شيء جرت؛ طيب هل ...مقسط أي نعم مقسط ألنك رجل قاسط : الشيخ 

  أنت خاطئ أو خمطئ؟ 

  خمطئ : الطالب

)) مأخوذ من اإلقساط يعين أعدل وأقوم عند  أقسط عند اهللا خمطئ ال خاطئ نعم؟ طيب إذا نقول: ((: الشيخ

 لشريعة فهو أعدل؛ ثاين: أقوملهذا من شريعته وكل شريعته عدل؛ وما كان أتبع  اهللا سبحانه وتعاىل؛ ملاذا؟ ألن

للشهادة أي شهادة ؟ شهادة الشهود سواء كان الشاهدان رجلني أو كانوا رجال وامرأتني؛ إذا كتب فإن ذلك 

)) يعين أن  تابواوأدنى أن ال تر  أقوم للشهادة؛ ألن الشاهد إذا مل يكتب شهادته فرمبا ينسى فيزيد أو ينقص؛ ((

ال تشكوا؛ ألنه إذا مل يكتب الشيء ومل يشهد عليه فإنه ينسى وحيصل ارتياب؛ واالرتياب هذا يقلق النفس ال 

ب احلق وال ملن عليه احلق؛ أما صاحب احلق فإنه يقلق ألنه خيشى أن ينسى شيئا من احلق الذي حابالنسبة لص

    احلق فهو كذلك خيشى أن ينسى فيجحد ما كان عليه.له فيزيد على من عليه احلق؛ وأما من عليه 

  الواجب... )) وال يأب الشهداء(  :الطالب

  : يعين يف التحمل  الشيخ

  ... :الطالب

وال يأب  إال؛ لكن الكالم لو قال: وال يأب أحد أن يشهد إذا دعوا، إذا دعي ال بأس؛ لكن قال: ((:  الشيخ

  أنا حني ما دعوم هل هم شهداء وإال غري شهداء؟ )) إىل اآلن ما صاروا شهداء، الشهداء

  وجب عليهم :الطالب

  نعم وجب عليهم لكن على من وجب؟ على من وجب عليهم ؟:  الشيخ 

  الذي قلته على: الطالب

)) إىل اآلن ما صاروا شهداء؛ لكن سيأتينا إن شاء  وال يأب الشهداء ما قال: وال يأب أحد، قال: ((:  الشيخ 

تقبل شهادته مثل جاء واحد و قال لك تشهد البنك؛ هذا ال اهللا يف الفوائد أن فائدة ذلك أنه لو طلب شخص 

   ما يصلح ويش الفائدة من هذا .



  ) ؟ نقرأ وال نكتبإنا أمة أمية ال كيف أمرنا بالكتابة وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: ( : الطالب

إنا أمة  مسعتم سؤاله ؟ مسعتم السؤال ؟ يقول كيف أمرنا بالكتابة وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: (:  الشيخ

  ) ؟ أمية ال نقرأ وال نكتب

  قال ال حنسب...: الطالب

  ) ال نقرأ وال نكتب هو ما قال ال حنسب قال: ( سأي ب:  الشيخ 

  خيرب الرسول بهال من باب االنشاء رب اخلمن باب شيخ هذا  : الطالب

  ) كيف نؤمر بالكتابة ؟  ما نقرأ وال نكتب أيه الرسول يقول: (:  الشيخ 

  : خربالطالب

  ؛ أمرنا مبا ال نطيق ؟اجلماعة هؤالء ما يكتبون قيل اكتبوا خرب نعم حنن ما نكتب حنن اآلن :  الشيخ

  : يف احلديث خرب  الطالب

  أي خرب بأننا ال نكتب مث وجه اهللا األمر إلينا أن نكتب؟ :  الشيخ 

  التعلمبيلزم األمر : الطالب

  التعلم ؟ طيببأيه يلزم األمر :  الشيخ

  ...:الطالب

  يعين كما قال األخ ياسر تقريبا؛ نعم ؟ :  الشيخ

  )  هاكتب ألبي شا : (هاهللا عليه وسلم أنه قال أليب شا شيخ قد ثبت عن النيب صلى: الطالب

  ) أمر أصحابه أن يكتب أليب شاء طيب هذا يف غزوة الفتح نعم؟  اكتبوا ألبي شاه ال ال (:  الشيخ

  ...:الطالب

  من القرآنحقيقة أنا أتعجب كيف غاب عن بالكم جواب بسيط واضح :  الشيخ

  التعليم على الذي دل ))  وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا قول اهللا سبحانه وتعاىل: ((: الطالب

  الذي وجه األمر إليه من كان :  الشيخ 

  خاصة . .؟  برسالةالذي يعلم الكتابة ما هو : الطالب

  إىل اآلن ما زال اإلشكال متاما خلينا نأخذ االختصار؟ :  الشيخ

  لنيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقرأ ؟ل)) أمر  اقرأ باسم ربك الذي خلق طيب قوله تعاىل: ((: الطالب

  ) ءما أنا بقاري أيه لكن قال: (:  الشيخ



  أمره : الطالب

جربيل وجربيل قد ال يعلم؛ على كل حال اجلواب على هذا نقول نعم حنن أمة أمية ال نقرأ وال : أمره الشيخ

نكتب قبل أن يأيت الرسول عليه الصالة والسالم؛  أما بعد أن بعث صرنا أمة نقرأ ونكتب وزال عنا وصف األمية 

     يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم  ((

وال تخطه  )) من قبل شف من كتاب (( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ))؛ وقال اهللا تعاىل:(( والحكمة

  . )) أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت األمة زال وصف األمي عنهم بيمينك

  شيخ الفرق بني القاسط واملقسط ؟ : الطالب

  قاسط مبعىن جائر؛ مقسط أي عادل؛ فهما متقابالن؛ مثل خاطئ يعين آمث؛ خمطئ غري آمث .: الشيخ

  ؟...:الطالب

إن  ))؛ وقال: (( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قاسط قال اهللا تعاىل: ((: ايهم املثال أو املنظر به ؟الشيخ

))؛ يف  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ويف املخطئ (( )) واضح الفرق ؟ نعم المقسطيناهللا يحب 

  )) ناصية كاذبة خاطئة)) أيش ؟ يف سورة اقرأ ((  فليدع ناديه سندع الزبانية اخلاطئ ((

  )) سورة القصص إنهم كانوا خاطئين (( :الطالب 

  أيش هو؟ : الشيخ 

  ))  إنهم كانوا خاطئين يف سورة القصص: ((:الطالب

    )). واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ((: الشيخ

  : من اقسط الرباعيالطالب

  : الصيغة هذه لكنه قصد املعىن الشيخ

  ؟...: الطالب 

  تشهد وإن كان غري حمرم ...: كيف  الشيخ

  ؟...:الطالب

  : سيجيئنا هذا يف الفوائد هذه  اآلية فيها فوائد كثرية  الشيخ

  فإن مل يكن رجالن أي نعم ملاذا مل يقل: فإن مل يكن رجالن ؟ 

  بأن هناك عدم وجود رجلني؛ إذا كان رجل وامرأتني ال بأس. شرتطألنه ال ي:الطالب

  لو كان لفظ اآلية: فإن مل يكن رجالن نعم حيىي ؟ :  الشيخ



  د الرجال مطلقا :إن مل يكن رجالن أي ال يلجأ لشهادة املرأة فيكون املعىن عدم وجو الطالب

  : سيد الشيخ

  رجلنيالفإن مل يكن رجالن ألنه قال رجل وامرأتان يف حال عدم وجود :الطالب

  كان أيش؟:  الشيخ

  يكون ذلك إال إذا مل يوجد رجلني شهادة الرجل واملرأتان ال :الطالب

لو قال: فإن مل يكن رجالن لكان ال يعدل إىل شهادة رجل وامرأتني إال عند عدم الرجلني، إال عند :  الشيخ 

  )) إحداهما فتذكر إحداهما األخرى (()) فيها قراءات ؟  أن تضل إحداهما عدم الرجلني كذا؟ صح.قوله: ((

  ))  أن تضل إحداهما((  :الطالب

  )) فيها قراءة  تذكر )) فيها قراءة؛ و(( أن تضل (( ال :  الشيخ

  )) . أن تضل )) ثالثة؛ وأما (( ذكر )) و(( تذكر و(( )) تذكر )) فيها قراءة (( تذكر أما ((  :الطالب

   ...الظاهر :الشيخ

  ن وإن أ :الطالب

)) .ما الفرق بني قراءتني عبد اهللا ؟ ما حضرت ؟ كيف ؟ نعم  إن تضل )) و(( أن تضل ((ن وإن : أ الشيخ

  خليل ؟

  )) تكون شرطية . إن تضل )) تكون مصدرية؛ و(( أن تضل تكون شرطية؛ (( :الطالب

)) يا حممد  تضل هل يتغري النطق بـ((،  )) تكون شرطية إن تضل)) تكون مصدرية؛ و((  أن تضل(( :  الشيخ

  ؟ خالد ؟ أيش االسم؟ خالد ؟

  ...:الطالب

  ملاذا مع أن إن شرطية جتزم وأن مصدرية تنصب ؟ :  الشيخ

  مصدرية تكون مؤولة:الطالب

من جهة اإلعراب من جهة لكن من جهة النطق لتضل؛ هل خيتلف على كون إن ما تأويل؛ دعنا من ال :  الشيخ

  شرطية أو مصدرية ؟

    ...إذا كان شرطية ف:الطالب

  نعم يعين ما خيتلف النطق ؟ :  الشيخ

  ال  :الطالب



   نعم : الشيخ

  ))  إن تضلو((  )) أن تضل(( تكون : الطالب

يعين ال خيتلف نطقه؟ إمنا خيتلف اإلعراب؛ فعلى إن املصدرية تكون تضل منصوبة بفتحة ظاهرة؛  :  الشيخ  

  )) جمزوم وحرك بالفتح اللتقاء الساكنني أي نعم . إن تضل وعلى ((

  ها األخرى ؟ ما حضرت؟ نعم؟يقل: فتذكر )) ومل  فتذكر إحداهما األخرى ملاذا قال: ((

  رمبا تنسى املرأتان مجيعا...: الطالب

  وتنسي هذه أرمبا تنسي هذه : الطالب

تني مجيعا هذا ما قال عبد اهللا صح؟ يعين: أن تضل إحدامها فتذكرها أيعين يكون النسيان من املر  : الشيخ

األخرى معناه أن النسيان وقع من واحدة؛ فإذا قال: أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى صار معناه أنه قد 

  بعض اجلمل واألخرى بعض اجلمل .واحدة يكون النسيان من املرأتني مجيعا وهو كذلك فإا قد تنسى 

  ؟ انت الوراء عبد الوهاب )) ما هنا أنت يا أخ  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا قوله: ((

   ما زائدة : الطالب

  ما زائدة ؟ : الشيخ

  ال ليست زائدة: الطالب

  ما دليلك على أا زائدة ؟: الشيخ

  ليس هلا معىن يف هذا املوضوع؛ : الطالب

  لكن ما هو الدليل الذي يبىن على قاعدة معروفة عند النحويني ؟ : الشيخ 


